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LAUDO nº 1985/2020-4 – SETEC/SR/PF/PR

 

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL 

(EXAME DE JOIAS) 

 

Em 26 de novembro de 2020, na UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA na 

Superintendência da Polícia Federal em Curitiba no Estado do Paraná, designado pelo Chefe 

do Setor, Perito Criminal Federal FERNANDO PFLUG COMPARSI, o Perito Criminal 

Federal EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS elaborou o presente Laudo Pericial, no 

interesse do IPL nº 1426/2019-4 SR/PF/PR, a fim de atender a solicitação do Delegado de 

Polícia Federal ALEXANDRE DE ALMEIDA LUCENA, contida no Ofício nº 6669/2020 - 

SR/PF/PR, de 06/11/2020, registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 1812/2020 – 

SETEC/SR/PF/PR em 10/11/2020, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias 

tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo 

transcritos: 

“1) Qual a natureza e características da(s) mercadoria(s) submetida(s) a 

exame? 

2) Qual a sua origem? 

3) Qual o seu valor merceológico? 

4) Outros dados julgados úteis. 

 

 

I – MATERIAL RECEBIDO 

Ao Perito Criminal Federal foi encaminhado um saco plástico padrão DPF de 

número 0086648:  

a) Material 2939/2020-SETEC/PR: Uma escultura em madeira 

reproduzindo o fuzil Russo modelo AK 47, contendo detalhes dourados, Figura 1. 
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   Figura 1 – Material recebido em saco plástico padrão DPF de número de lacre 0086648. 

Caixa de madeira contendo uma escultura talhada em madeira com detalhes dourado. O 

circulo em vermelho indica uma pequena fissura no vidro que protege a peça. 

 

 

Conforme cópia do Auto de Apreensão do IPL supracitado, o material acima 

descrito corresponde aos itens 16 do Auto de Apreensão lavrado pela Autoridade Policial 

THIAGO SPLETTSTOSER GIAVAROTTI  em 04/11/2020 na cidade de Balneário 

Camboriú/SC, em cumprimento de Mandato de Busca e apreensão nº 700009165692. 

II - OBJETIVO DOS EXAMES 

Os exames ora solicitados têm por objetivo determinar as características do  

material recebido, bem como responder aos quesitos formulados no expediente de 

solicitação dos exames. 
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III - EXAMES 

O Perito procedeu aos exames que se fizeram necessários e disponíveis no 

Setor Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Curitiba – SETEC/SR/PF/PR, 

fazendo uso de instrumentos e reagentes rotineiramente utilizados para identificação e 

avaliação de ouro, outros metais e materiais além de busca em sites especializados  

A avaliação do material foi realizada com base no valor dos metais preciosos 

(segundo sua cotação na Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F),  pesquisa de mercado, 

estado de conservação do material e seu acabamento.  

 

IV -  Do objeto examinado 

Trata-se de uma escultura talhada em madeiras, que reproduz a forma de um 

fuzil do modelo AK 47. A peça foi produzida pelo artista Cainã Gartener e conta com 

detalhes “foleados de ouro”1 conforme as figuras abaixo Figuras 2 a 4. 

 

 
Figura 2 – Escultura em madeira com detalhes foleados a ouro. 

 

  

Figura 3 – “gatilho” e as letras “1947 – AK 47” e as letras B S “foleados a ouro”. 

                                                 
1  “foleado de ouro” uma tinta especial pigmentada de forma a imitar o ouro. Não foi encontrado ouro na 

composição da tinta utilizada para customizar a peça examinada. 
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Figura 4 – “ponta do cano”, parte da escultura reproduzindo um cartucho, e topo da “massa 

de mira” “foleados de ouro”.  

 

A peça foi esculpida em madeira maciça, especialmente as madeiras 

conhecidas como canela, que representa a parte mais escura da madeira que foi customizada 

com fogo; e maracatiara, sendo as partes em marrom mais claro.  

 

IV – RESPOSTA AOS QUESITOS 

 

1) Qual a natureza e características da(s) mercadoria(s) submetida(s) a exame? 

2) Qual a sua origem? 

Trata-se de uma obra de arte esculpida em madeira (canela e maracatiara) 

com partes dourada “foleadas de ouro” conforme se pode observar nas figuras no corpo do 

laudo.  

A escultura representa um fuzil AK 47 em tamanho próximo do real, 83 cm, 

pesando aproximadamente 4,62 kg (arma mais suporte de sustentação) e foi produzida pelo 

artista de Santa Catarina Caina Gartner (www.cainagartener.com)  

 

3) Qual o seu valor merceológico? 

Valor estimado da peça: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 

 

 

http://www.cainagartener.com/
http://www.cainagartener.com/
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4) Outros dados julgados úteis a critérios dos senhores peritos. 

Uma parte da caixa de vidro que protege a peça estava com uma pequena 

fissura a qual foi percebida no momento da abertura do material para a realização dos 

exames periciais. 

 

Desta forma, o Signatário tendo por bem esclarecido o assunto, devolve para 

a chefia deste SETEC juntamente com este Laudo, o material encaminhado para exames, 

conferido e lacrado em envelope de plástico nº 0049392. 

 

E nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra o presente 

Laudo, produzido em 05 (cinco) páginas assinadas digitalmente. 

 

 

 

(Assinado digitalmente) 

EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS  

PERITO CRIMINAL FEDERAL 
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